
Ata nº 357 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade1

Federal de São João del-Rei. Aos sete dias de junho de dois mil e dezoito, na sala2

4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete horas, reuniu-se o3

Colegiado do curso de Engenharia Elétrica, estando presentes seus integrantes, os4

professores Warlley de Sousa Sales (presidente), Silvan Antônio Flávio, Eduardo Moreira5

Vicente, Wesley Peres e o representante discente Albertto Dias. O professor Márcio Júnior6

Lacerda não pode participar da reunião em função da sua viagem para participar de uma7

banca de mestrado. O professor Warlley leu a pauta da reunião, a qual foi aprovada pelos8

presentes. Os seguintes itens foram tratados na reunião: Item 1 – Ouvir as propostas para9

o VIII COEN: O Colegiado concedeu um espaço para que os organizadores do VIII10

COEN - Congresso de Engenharias da UFSJ - fizessem uma exposição do cronograma do11

Congresso. Após algumas discussões, chegou-se ao consenso que o curso de Engenharia12

Elétrica não liberará os alunos das atividades letivas para participarem do congresso.13

Entretanto, foi acertado que aos alunos que participassem da organização do evento,14

minicursos e apresentação de artigos, teriam o direito à compensação de faltas mediante a15

apresentação de um certificado que comprove sua participação. Item 2 – Aprovar a nova16

Resolução de TFC: Após ser feita uma releitura da nova resolução de Trabalho Final de17

Curso - TFC, os membros do Colegiado decidiram que a partir do dia 19 de junho de 201818

ela entraria em vigor. Item 3 – Processos de Prorrogação do Prazo de Integralização de19

Curso: 3.1 – Processo 23122.019335/2017-77 – Aluno Henrique de Souza Santos - Após20

analisar as justificativas do aluno juntamente com o seu extrato escolar, o Colegiado21

decidiu pela prorrogação do prazo de integralização até o segundo semestre de 2018. 3.2 -22

Processo 23122.009362/2018-12 – Aluno Túlio César Silva Castro - Após analisar o23

relatório de integralização do curso e demais documentos entregues pelo aluno à24

Coordenação, o Colegiado concluiu que embora o aluno tenha passado por adversidades ao25

longo do curso, as mesmas não representaram um fator limitante para um desempenho no26

curso. Verificou-se que o aluno teve uma média de aproveitamento de cerca de 110 horas/27

aula por semestre. Esse valor é muito aquém do desejado para a integralização do curso28

dentro do prazo máximo de 7,5 anos. Em função disso e com base no desempenho do aluno29

nos últimos semestres, o Colegiado não vê condições de que o aluno conclua o curso no30

prazo adicional de 4 semestres, conforme solicitado. Item 4 – Requerimentos Eletrônicos31

Diversos: 4.1 – Requerimento nº 59582/2018 – Aluno Yan Teixeira Felber - Indeferida a32

solicitação de exclusão de disciplina fora do prazo. 4.2 – Requerimento nº 59569/2018 –33

Matheus Ferreira de Andrade Neto - Deferido o aproveitamento das disciplinas cursadas34



como optativas (EL 100 e EL 074) como tópicos especiais. 4.3 – Requerimento nº35

59541/2018 – Aluno Guilherme Favaro Silva - Deferido o regime especial de estudo para o36

período de 28/05/2018 à 21/06/2018. 4.4 – Requerimento nº 59207/2018 – Aluna Camila37

Boaventura Rezende de Medeiros - Indeferido o pedido de segunda chamada de prova. A38

aluna não entregou a documentação necessária dentro do prazo. Item 5 – Implementação39

dos novos pré-requisitos antes da aprovação do novo projeto pedagógico: Em função40

da demora da PROEN com relação às modificações feitas pelo Colegiado no Projeto41

Pedagógico - PPC 2009, decidiu-se avaliar a possibilidade de implementar o critério da42

nota mínima dos pré-requisitos igual a 4,0 pontos a tempo do segundo semestre de 2018,43

independente da aprovação do PPC. Esse critério é uma das alterações propostas no Projeto44

que foi enviado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18 horas e 5045

minutos e para constar, eu, Warlley de Sousa Sales, lavrei a presente ata que, após ser46

aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, 07 de junho de 2018.47
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